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Tisková zpráva 

 
12. dubna 2016 
 

Ukliďme Pošembeří 2016 
 

Ve dnech 12. března až 10. dubna 2016 proběhla na území regionu Pošembeří osvětová kampaň 
s názvem Ukliďme Pošembeří! Český Brod ležící na tomto území se také zapojil do uvedené 
kampaně v rámci svých aktivit projektu Učíme se udržitelnému rozvoji, Zdravé město a MA 21 a to 
s překvapujícími výsledky. V našem katastru uklízelo 17 skupin se 772 účastníky (z toho 510 
účastníků do 15 let). Výsledky úklidu: směsný odpad 2 800 kg, plasty 444 kg, sklo 200 kg, papír 50 
kg, směsný nepytlovaný odpad 30 m3, pneumatik 17 kusů. Velký kus práce odvedly také technické 
služby, které pomáhaly se svozem odpadu. 

Statistka úklidu v celém regionu Pošembeří přinesla tato čísla: letos se zapojilo téměř 2 800 
dobrovolníků, kteří pracovali v 78 skupinách.  Společnými silami zbavili přírodu a veřejná 
prostranství přes 142 000 kg směsného odpadu, 1 744 kg plastů, 715 kg skla a 360 kg papíru, 
nasbírali téměř 280 pneumatik a označili 16 černých skládek.  

V návaznosti na minulé ročníky se zapojilo i několik partnerů. Ti pomáhali především s odvozem a 
likvidací sebraného odpadu i pneumatik, nebo poskytnutím odměn dobrovolníkům či zajištěním 
pomůcek. Velký dík těmto subjektům: 

• Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
• Český svaz ochránců přírody 
• ACÚ - Auto Centrum Úvaly s.r.o.  
• Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
• Obec Radim - Skládka Radim 
• Technické služby města Český Brod 
• EKO-KOM, a.s., Praha 4 
• Karma Český Brod 
• Alufix Bohemia spol. s r. o. Černíky 
• Železářství, domácí potřeby - Martin Hlávka, Český Brod 
• Cestmistrovství Český Brod 
• Cestmistrovství Mochov 
• Cestmistrovství Říčany 

Všem dobrovolníkům a partnerům děkujeme za jejich přiloženou ruku ke společnému dílu! 

Petra Ištvániková, PR manažerka 
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Kampaò je realizována v rámci agendy Zdravé mìsto a MA21 
a projektu Uèíme se udržitelnému rozvoji. 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostøedí Èeské republiky. 

Ukliïme Pošembeøí

12.3. - 10.4.2016

Tradièní dobrovolnická akce zamìøená 
na úklid veøejných prostranství, 

èerných skládek i pøíkopù

Úklid probíhá ve spolupráci s Èeským svazem 
ochráncù pøírody v rámci celosvìtové kampanì 
Clean up the World! a Let´s do it! a s øadou obcí, 

škol, spolkù, neziskových organizací i firem.

KONTAKT: 
Bc. Gabriela Mannová, tel: 727 946 341, 

e-mail: mannova@posemberi.cz

 
v regionu Pošembeøí a v našem mìstì. 

Výsledky úklidu budou vyhlášeny 
na oslavách svátku Dne Zemì na vrhu Klepec 

u obce Pøišimasy v sobotu 16.4.2016. 

PØIDEJTE SE!

ÈESKÝ BROD



Procento známých výsledků

Celkový počet skupin 78 100%

Výsledky platné ke dni

Počet dobrovolníků

Do 15. let 1 811

15 až 26 let 243

Nad 26 let 742

Skupiny s výsledky

145 356 Kg

Směsný odpad 142 538 Kg

Plasty 1 744 Kg

Sklo 715 Kg

Papír 359 Kg

278

16

Obec
Český Brod

Klučov

Květnice

TJ Slavoj Český Brod

Vyšehořovice

Zlatá + SDH Zlatá

3.5.2016

2 796

Výsledky akce 

"Ukliďme Pošembeří 2016"

Počty zúčastněných

Množství odpadu

6 m3 BIO odpadu

Veškerý odpad

Nalezených pneumatik

Nalezených černých skládek

Zajímavosti

Zajímavost

20 m3 BIO odpadu

Mrazák, lednice a spousty nárazníků z aut

Pohovka

36 m3 BIO, 1 televize, 1 kamna, 56 kilo železa, stará lampa

V rámci akce rozšířili stávající alej stromků o 30 ks ovocných stromků
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